
“PRIORIDADE ABSOLUTA DE PROTEÇÃO” – ECA (1990) 
 

CRIANÇA E ADOLESCENTE 
  
                                                     

USO SAUDÁVEL E 

SEGURO DA 

INTERNET 

 

 

SEED/DEDI 

CERDE 



DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA, 
 SEXTING,  

ALICIAMENTO ONLINE 
PEDOFILIA ONLINE 

 NOMOFOBIA 
... 

 

BALEIA AZUL 





Uso compulsivo das tecnologias digitais 

PREJUÍZOS...  

Saúde Física 
Cognição 

Aspectos Psicológicos 
Sexualidade 

Formação do caráter 
Segurança – Violência - Ciberbullying 

Entre outros... 

para 

pode ocasionar 



Ministério Público Federal 
aciona YouTube para 

controlar Baleia Azul – 23/04/2017 - 

http://odia.ig.com.br/brasil/2017-04-23/ministerio-publico-federal-aciona-
youtube-para-controlar-baleia-azul.html 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS 

Proposta obriga provedores a 
retirarem jogo da Baleia Azul 

do ar em 48 horas 
– 24/04/2017 - http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-zero/lei-obriga-

provedor-a-retirar-baleia-azul-do-ar/  
 

A deputada federal paranaense Leandre (PV) apresentou um projeto de lei para 
exigir que os provedores de internet sejam obrigados a retirar do ar materiais 
que incentivem as pessoas a se automutilarem e que estimulem o suicídio. É 
uma reação à divulgação do “jogo” da Baleia Azul. 
 
O projeto de lei muda o Marco Civil da internet e determina que as empresas 
tenham 48 horas para retirar o conteúdo depois de terem sido informadas da 
ilegalidade. No Brasil, o Código Penal estabelece que o estímulo e a indução ao 
suicídio são crimes puníveis com prisão. 
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 Serviço de recebimento, processamento, encaminhamento 
e acompanhamento on-line de denúncias anônimas sobre 

qualquer crime ou violação aos Direitos Humanos 
praticado na internet. 

Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos  

(Disque Denúncia – Disque Direitos Humanos -  100) 
(http://www.safernet.org.br/site/denunciar),  

oferece 

http://www.safernet.org.br/site/denunciar


Marco Civil da Internet,  
Lei Nº 12.965, de 23 de abril 2014  

Estabelece princípios, garantias, direitos 
e deveres para o uso da Internet no 

Brasil.  



Lei Federal Nº 12.965, 23/04/2014 
 
Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício 
da cidadania, e ao usuário são assegurados os 
seguintes direitos: 
  
XII - acessibilidade, consideradas as características 
físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais 
e mentais do usuário, nos termos da lei; 



Lei Federal Nº 12.965, 23/04/2014 
 
Art. 29.  O usuário terá a opção de livre escolha na 
utilização de programa de computador em seu terminal 
para exercício do controle parental de conteúdo entendido 
por ele como impróprio a seus filhos menores, desde que 
respeitados os princípios desta Lei e do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 
 



Lei Federal Nº 12.965, 23/04/2014 
 
Art. 29.  O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de 
programa de computador em seu terminal para exercício do controle 
parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos 
menores, desde que respeitados os princípios desta Lei e do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 
 
Parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os 
provedores de conexão e de aplicações de internet e a sociedade 
civil, promover a educação e fornecer informações sobre o uso dos 
programas de computador, bem como para a definição de boas 
práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes. 



É emergente informar, sensibilizar e 
responsabilizar os adultos, educadores (pais, 
tios, avós, professores e outros) quanto ao 

compromisso que devem assumir na vigilância 
do uso das tecnologias de informação e 

comunicação pelos seus filhos, sobrinhos, netos, 
alunos, ...!!!  





https://pt.slideshare.net/c.susaninha/navegar-com-segurana-na-internet 



A “Internet Sem Vacilo”, busca 

estimular atitudes positivas entre os 

jovens usando a internet. 

Campanha da UNICEF  



Campanha da UNICEF * 

discute cyberbullying e sexting entre jovens – 
Lançada em julho 2015 (25 anos ECA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fundo das Nações Unidas para a Infância 





Ministério da Justiça 

Secretaria de Classificação Indicativa 



Ministério da Justiça 

Secretaria de Classificação Indicativa 



SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ  
 

‘Não cedam a ameaças‘, diz secretário de Segurança sobre o jogo Baleia Azul 
Wagner Mesquita anunciou uma força-tarefa para identificar responsáveis 
pelos desafios. 20/04/2017 - http://www.sesp.pr.gov.br 
 

1. Fique atento à mudança de comportamento 
2. Compartilhe projetos de vida 
3. Abra espaço para diálogo 
4. Adolescentes devem buscar aliados 
5. Escolas podem criar iniciativas pela vida 
 
 

http://www.sesp.pr.gov.br/
http://www.sesp.pr.gov.br/


Comitê Gestor da Internet 
 

https://www.cgi.br/ 



https://www.cgi.br/publicacao/internet-segura-para-seus-filhos-sua-participacao-e-muito-importante/ 





 Busque informação 
 Dê o exemplo 
 Estimule o diálogo (cuidado com estranhos) 
 Leia com seu filho as regras de uso das ferramentas que ele sua 
 Observe o limite de idade para o acesso a determinados conteúdos/ferramentas 
 Ensine sobre privacidade 
 Observe o comportamento do filho 
 Atenção ao cyberbullying 
 Proteja os equipamentos do seu filho 
 Assuma com responsabilidade o Controle Parental 





https://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/13/guia-internet-segura.pdf 



















Comitê Gestor da Internet 
https://www.cgi.br/ 

https://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/1/cartilha-seguranca-internet.pdf 



CIBERBULLYING 

Comportamento 

violento 

Negação do outro 

Desrespeito 

Hostilidade 

Humilhação  

Oposição... 

Inimizade 

Rancor 

Ódio 

Abuso 

Antipatia... 
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